
Näin vaikutamme

Alue-
järjestöjä

20

Paikallis-
yhdistyksiä

393

Toimiala-
järjestöjä

62 Luottamus-
henkilöitä
Yli 4000

Jäsen-
yrityksiä
115 000

Jäseniä kuntien 
valtuustoissa

yli 1 100

Kaikkiin näihin asioihin Yrittäjät on ajanut muutosta sinnikkäästi useiden vuosien 
ajan, osa asioista on vaatinut jopa yli vuosikymmenen kestänyttä vaikuttamistyötä.



Perheenjäsenen työttömyysturva kuntoon
Yrittäjän ei-omistavan perheenjäsenen asema 
työttömyysturvassa kohentui Yrittäjien ansiosta. 
Heinäkuun 2019 alusta alkaen perheen-
jäsen on juridisesti työntekijä työttömyys-
turvassa, jollei ole yrityksen omistaja.

Tiina Starcke jäi työttömäksi 2016. Syksyllä 2017 hänen 
miehensä yrityksessä tarvittiin toimistoapulaista, mutta vain 
osa-aikaisesti. Tiina Starcke teki työsopimuksen miehensä 
firmaan, minkä jälkeen työttömyyskassa luokitteli hänet 
täysipäiväiseksi yrittäjäksi. Starcke jäi työttömyysturvan 
suhteen täysin tyhjän päälle. Hän ei omista yhtäkään miehensä 
yrityksen osaketta eikä hänellä ole päätösvaltaa yhtiössä.



Työllistämisestä helpompaa
Heinäkuusta 2019 alkaen myös henkilöperusteista irtisanomista 
helpotetaan. Tämä rohkaisee muun muassa pienyrittäjiä palkkaamaan 
työntekijöitä. Hallituksen esityksessä korostettiin nimenomaan 
työnantajayrityksen koon merkitystä, kun irtisanomis-
kynnyksen täyttymistä arvioidaan.



Yrittäjän sairauspäivärahan 
karenssi lyhyemmäksi
Vuoden 2018 alusta alkaen yrittäjien 
sairauspäivärahan omavastuu lyheni 
neljästä päivästä yhteen päivään.

”Olen tehnyt paljon töitä sairaana”, sanoi nuori 
yrittäjä Sanni Kaikkonen ja antoi kasvot yrittäjän 
sairausajan karenssille. Aiemmin yrittäjän 
omavastuuaika oli sairastumispäivä ja sitä 
seuraavat kolme arkipäivää. Tämä johti siihen, 
että yrittäjät tekivät usein töitä sairaanakin.



Apua aloittavalle pienyrittäjälle
Osakeyhtiön perustaminen ei vaadi enää vähimmäispääomaa 
heinäkuun alusta alkaen. Yksityisiltä osakeyhtiöiltä poistuu 
vaatimus 2 500 euron vähimmäispääomasta. 



Alv:n alarajahuojennuksen 
katto korkeammalle
Arvonlisäveron liukuvan alarajahuo-
jennuksen katto nousi 22 500 eurosta 
30 000 euroon vuoden 2016 alusta alkaen. 
Lisäksi verovelvollisuuden alaraja nousi 
8 500 eurosta 10 000 euroon. Pienyritys 
saa osan arvonlisäverosta takaisin aina 
30 000 euron liikevaihtorajaan asti. Yli-
päätään liukuva alarajahuojennus on 
aikanaan otettu alv-lakiin Suomen 
Yrittäjien ehdotuksesta.



Uusi alku helpommaksi
Konkurssilaki uudistui kesäkuun alussa 2019 antaen yrittäjälle 
helpomman mahdollisuuden uuteen alkuun. Konkurssimenettely 
on nyt yksinkertaisempi ja nopeampi. Uudistuksella lyhennetään 
konkurssiprosessin määräaikoja ja tehostetaan konkurssi-
asiamiehen välineitä valvoa pesänhoitajia.



Viiden prosentin 
yrittäjävähennys
Vuoden 2017 alusta otettiin 
käyttöön uusi yrittäjävähennys. 
Malli rakennettiin Suomen 
Yrittäjissä ja toteutettiin 
Suomen Yrittäjien aloitteesta. 
Yrittäjävähennys on viisi 
prosenttia toiminimien, 
avointen yhtiöiden ja 
kommandiittiyhtiöiden tulosta.



Arvonlisäveron voi maksaa vasta, kun rahat ovat tilillä
Vuoden 2017 alusta yritykset, joiden liikevaihto on enintään 500 000 
euroa, voivat maksaa arvonlisäveron vasta, kun ovat saaneet 
rahat asiakkaalta. Myös tämä tärkeä pienyrittäjiä koskeva 
lakimuutos tehtiin Suomen Yrittäjien aloitteesta.



Maksuajaksi 30 
päivää 60:n sijaan
Laki kaupallisten sopi-
musten maksuehdoista 
muuttui 2015 siten, 
että maksuaika elin-
keinonharjoittajien välisissä 
saatavissa saa ylittää 30 
päivää vain, jos siitä on 
nimenomaisesti sovittu. 
Ennen raja oli 60 päivää.
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